
 

- ABSTRAKT (in Czech) - 

Melodický a složitý zpěv slavíků je dobře zavedeným modelem pro studium vývoje a funkcí ptačího 

zpěvu. U dvou sesterských druhů tohoto rodu, slavíka tmavého (Luscinia lusicinia) a obecného (L. 

megarhynchos) dochází v recentní zóně sekundárního kontaktu ve střední Evropě k jevu nazývanému 

„smíšený zpěv“, kdy slavíci tmaví vkládají do svého repertoáru časti nebo i celé zpěvy slavíka obecného. 

Opačným směrem k přebírání zpěvů nedochází. Oba druhy slavíků mají podobné ekologické nároky a v 

oblasti jejich kontaktu lze pozorovat jak mezidruhové střety, tak případy mezidruhového křížení. Hlavním 

cílem této disertační práce bylo přispět k objasnění důvodů, které vedou k existenci a přetrvávání 

smíšeného zpěvu u slavíků tmavých a zároveň prozkoumat i další aspekty zpěvu tohoto druhu, který je 

oproti zpěvu slavíka obecného probádán mnohem méně.  

V první kapitole jsme testovali roli smíšeného zpěvu za pomoci playbackových pokusů na samcích slavíka 

obecného a odhalili jeho možnou funkci při mezidruhových teritoriálních střetech. Zdá se, že smíšený 

zpěv by mohl zmírňovat přímé agresivní konflikty, což by mohlo být natolik výhodné, že to vyváží i 

potenciální negativní dopady kopírování heterospecifických zpěvů. Takovýto proces by mohl umožňovat 

zachování asymetrické konvergence zpěvů mezi oběma druhy. Druhá kapitola disertační práce si klade za 

cíl prozkoumat další funkce zpěvu slavíka tmavého. Protože trylky s velkým frekvenčním rozsahem 

signalizují ve zpěvech slavíků obecných agresivní motivaci, zaměřili jsme se na podobné trylky v 

„kastanětových“ frázích zpěvu slavíka tmavého. Porovnávali jsme spontánní zpěvy samců nahrané před 

simulovaným vniknutím cizího zpívajícího samce do jejich teritoria se zpěvy z reakce na playbackovou 

nahrávku. Žádné významné rozdíly jsme však nenalezli, předpokládáme tedy, že podobné struktury ve 

zpěvu mohou mít i u takto blízce příbuzných druhů odlišné role. 

Druhá část této disertační práce vychází z několika mezinárodních spoluprací, které vznikly během mého 

doktorského studia. Třetí kapitola využívá historické nahrávky k prozkoumání toho, jak se změnily zpěvy 

slavíka tmavého na téže finské lokalitě s odstupem více jak třiceti let. Výsledky ukázaly, že zatímco u 

typů zpěvů došlo k úplné proměně, 40 % typů slabik zaznamenaných před třemi dekádami bylo stále 

přítomno v současných repertoárech místních slavíků. Obdobných studií studujících dlouhodobé změny 

ptačího repertoáru není mnoho a většina se zaměřila na druhy s jednoduchým zpěvem. Naše výsledky 

ukazují, že druhů se složitým zpěvem je třeba brát v potaz různé úrovně, na kterých se zpěv vyhodnocuje: 

zatímco komplexnější struktury mohou úplně vymizet, základní jednotky, ze kterých je komplexní zpěv 

tvořen, mohou přetrvávat i velmi dlouho. Poslední kapitola se zaměřuje rozdíly ve zpěvech slavíků 

tmavých na hnízdišti a zimovišti. Řadí se tak k několika málo studiím, které se zabývají zpěvem 

migrujících druhů mimo hnízdní období. Tato studie potvrdila podstatně vyšší plasticitu zpěvu v africké 

zimující populaci ve srovnání s hnízdními populacemi v Evropě, a to jak na úrovni konsistence slabik, tak 

i na variabilitě elementů. Výsledky podporují hypotézu, že zimní zpěv hraje roli při zlepšování zpěvu a 

tento „zimní trénink“ se může vyplácet během příštího období rozmnožování. Studie zahrnuté v této práci, 

kombinující různé metodologické přístupy, přinášejí nové vhledy do studia komplexního ptačího zpěvu 

mimo jiné díky zaměření na úroveň organizace a části životního cyklu v předchozím výzkumu opomíjené. 


